
 

 

 

Verjaardag team Vinkenbos 

Donderdag 7 juni viert team Vinkenbos de verjaardagen van alle mensen die op 

Vinkenbos werkzaam zijn. De kinderen hebben per groep een land waarover ze 
informatie krijgen. Kinderen gaan een workshop dans volgen, kleding en accessoires 

maken (of meenemen van thuis), hapjes maken, e.d. 

Als afsluiting van de dag is er een eindvoorstelling van dansen uit diverse landen. 

U ontvangt hierover nog verdere informatie.  

 

 
Studiedagen schooljaar 2018-2019 

Vinkenbos heeft de studiedagen afgestemd met de Martinus school Schijf en Rucphen. 

Hieronder volgen de data: 

-   Borgesius studiedag vrijdag 12 oktober;  

- Studiedag donderdag 6 december; 

- Dinsdagmiddag 19 februari; 

- Maandag 6 mei. 
Goede Vrijdag 19 april is toegevoegd aan de ‘meivakantie’.  

 

Ouderavonden en eindmusical 

Anders dan vermeld op de schoolkalender zijn de laatste ouderavonden dit schooljaar op 

maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018. 

U krijgt van de leerkracht een uitnodiging voor deze laatste ouderavond. Op deze 
uitnodiging staat of het wenselijk is om aanwezig te zijn op deze ouderavond. Uiteraard 

krijgt u zelf ook de mogelijkheid om, mocht u niet uitgenodigd worden voor dit laatste 

oudergesprek, u in te schrijven voor nog een afsluitend gesprek. 

 

De eindmusical van groep 8 vindt hierdoor plaats op donderdag 28 juni. 

 
Kijkmap 

Een verzoek om de kijkmap die op vrijdag mee naar huis gaat op maandag mee terug 

naar school te nemen!  

 

Slippers 

Er zijn diverse kinderen die met slippers aan naar school komen. We hebben gemerkt dat 

het aantal valpartijen, gepaard gaande met schaafwonden, toeneemt.  
Geef uw kind hierom sandalen of een dichte schoen aan. 
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Gilde Sint Jan Baptist 

Cultuur uit eigen dorp: Kruis- en voetbooggilde St Jan Baptist bestaat dit jaar 400 jaar. 

In de groepen 7 en 8 kwamen ze zelf vertellen over hun gilde / schutterij. In de overige 

groepen hebben alle kinderen een presentatie bekeken, o.a.: 

“De gildenbroeders van de schutterij beschermden en hielpen elkaar. Maar dat was niet 

zonder gevaar. Wie hielp de schutters als de vijand te sterk was? Wie zorgde ervoor dat 
de gildenbroeders niet ziek werden als zij slachtoffers van besmettelijke ziekten 

begroeven? Wie beschermden hen tegen het uitbreken van brand en andere rampen? De 

schutters hadden zelf ook hulp en bescherming nodig. Die hulp zochten zij in de 

Middeleeuwen bij een heilige (iemand die een bijzonder leven had geleid, bv. hun geld 

weggegeven aan arme mensen). De mensen uit de Middeleeuwen geloofden dat de 

heiligen in de hemel waren. De schutters vereren de heiligen zodat zij een goed woordje 
voor hen willen doen bij God. Daarom heeft ieder schuttersgilde een of meer 

beschermheiligen. Het gilde in Sprundel heet St Jan Baptist = Johannes de Doper. 

(filmpje over Johannes de Doper)” 

 

Het gilde heeft zich in alle groepen laten zien. Vol bewondering keken de kinderen naar 

het koningszilver of de kruisbogen (sommige kinderen vroegen zelfs om een 
handtekening). Hierna hebben alle kinderen het 400-jarige bestaan van de schutterij 

creatief verwerkt in diverse opdrachten: koningszilver maken, je eigen vaandel, verhalen 

en gedichten of een kijkdoos maken. Aanstaande 23 juni is een belangrijke dag van St 

Jan Baptist dan wordt er o.a. koning geschoten op het voetbalveld. Informatie hierover 

volgt nog. Bedankt St Jan Baptist: voor kinderen (en leerkrachten) was het interessante 

informatie.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Carmencita 

Hallo jongens en meisjes, 

Ken jij toevallig iemand die bij Carmencita danst en wil jij wel eens een optreden 

meemaken ? Nou dat kan.   

 

Op zaterdag 16 juni geven wij ’s avonds ons jaarlijkse optreden en jij kan ’s middags bij 
de generale repetitie zijn.  

De toegang is gratis; de consumpties moet je zelf regelen. 

 

Wil je komen? Laat je vader/moeder/voogd dan even een mailtje sturen 

naar carmencita@hotmail.com.  

Wij sturen dan alle informatie. 
 

St. Jansfeesten 

Op 24 juni (zondag St. Jansfeesten) wordt er 

op het kloosterplein voor de derde keer een 

zeskamp georganiseerd. Een zeskamp houdt 

in:  Teams met zes spelers die het tegen 

elkaar opnemen in 6 spellen. Gezelligheid, 
sportiviteit, behendigheid en samenwerken 

staan hierbij centraal.  

Voor de leeftijd van 7-12 jaar worden de 

spelen tussen 11.00- en 13.00 uur gehouden. 

Kinderen kunnen hier gratis aan deelnemen. 

Opgeven kan via een mail naar:  
 

zeskampsprundel@gmail.com 

 Zorg voor een team van minstens 6 

spelers. (Tip: maak je team niet te 

groot. 2 wisselspelers is genoeg) 

 Zorg voor 2 volwassen begeleiders 

 Bedenk een teamnaam en zorg dat je 

team herkenbaar is. 

 Maak een joker om extra punten te 

verdienen. De mooiste joker wint een 

prijs. 

 Zorg op de dag zelf voor zwemkleding 

onder je outfit. Neem een handdoek en 

warme kleding voor naderhand mee. 

 
 

De organisatie krijgt regelmatig de vraag of kinderen jonger dan 7 jaar mogen 

deelnemen. Een paar van onze spellen zijn niet geschikt voor hele jonge kinderen. 

Bijvoorbeeld spellen waarbij geklommen moet worden, zoals het spel met de kratten en 

verreiker, of de grote waterslide vereisen een bepaalde lichaamslengte. Vandaar dat we 

7 jaar als minimumleeftijd willen aanhouden. 
Van 14.00 – 16.30 uur is het de beurt aan de 12+ teams.  Ben je zelf niet sportief 

aangelegd? Kom lekker kijken! Vanaf ons terras kun je de spellen volgen en genieten van 

de sfeer. 

Like ons op Facebook voor alle actuele informatie. 

 

Bijlage 1: Opendag Plusklas Schijf 
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